
De 8 fasen in een planetaire cyclus 
 
Hans Planje 
 
 
Bij de duiding van de persoonlijke planeten hebben we geleerd te kijken naar de teken- en 
huispositie en aspecten. Eventueel betrekken we nog huisheren en of de planeet retrograde loopt. 
Maar we kunnen een veel genuanceerder beeld krijgen van de werking van een planeet als we zijn 
fase in de planetaire cyclus in onze duiding meenemen. 
 
Alle planeten maken een keer per jaar een lus aan de sterrenhemel en doorlopen dan een deel van 
de dierenriem 3x achter elkaar. Uitzonderingen zijn Mercurius met 3 lussen per jaar en Venus en 
Mars die om de anderhalf resp. twee jaar een retrograde cyclus hebben. Als we een serie van zulke 
lussen achter elkaar bekijken, dan valt daarin een min of meer vast patroon te herkennen. 
 
In de Zon-gerelateerde cyclus kunnen we (los van andere aspecten) vier duidelijk herkenbare 
momenten aanwijzen: de conjunctie van de planeet met de Zon, het moment waarop de planeet 
retrograde gaat lopen, de oppositie met de Zon als de planeet retrograde loopt (bij Mercurius en 
Venus is dat opnieuw een conjunctie) en het moment dat de planeet weer direct gaat lopen.  
Toch zijn er in deze cyclus meer markante punten aan te wijzen. 
 
Als een planeet aan het eind van zijn retrograde periode weer direct gaat lopen, staat hij op een 
graad waar hij al eerder is geweest. Als de planeet, nog voordat hij retrograde gaat lopen over deze 
graad komt, betreedt hij het gebied waar hij drie keer doorheen zal bewegen, eerst vooruit, dan 
retrograde en dan weer direct. 
Hij verlaat dit gebied als hij na zijn retrograde periode over de graad komt, waar hij eerder in de 
cyclus retrograde is gaan lopen. 
Dit zijn twee gevoelige punten in de planetaire cyclus, die we het begin en eind van de lus zouden 
kunnen noemen. 
 
De graad waarop de planeet tijdens zijn retrogradegang een oppositie (bij Mercurius en Venus een 
tweede conjunctie) met de Zon maakt, valt ook in de lus. Deze graad passeert de planeet op de 
'heenweg', nog voor hij retrograde gaat lopen, en later nog eens, nadat hij weer direct is gaan lopen. 
Ook dit zijn betekenisvolle, gevoelige punten in de cyclus van deze planeet.  
 
In totaal hebben we dan 8 betekenisvolle punten. 
Elk punt en elke fase tussen 2 opeenvolgende punten heeft zijn bijzondere kenmerken. Deze kunnen 
we zowel in actuele maatschappelijke processen en ontwikkelingen herkennen, als ook in het 
karakter van mensen die in een specifieke fase van de betreffende planetaire cyclus zijn geboren. 
 
In deze lezing wil ik stilstaan bij de bovenbeschreven planetaire cyclus en de verschillende stations en 
fasen die elke planeet daarin doorloopt. Deze lezing is op het moment van een Zon-Chironconjunctie, 
het begin van een nieuwe Chironcyclus en het begin van een nieuwe Mercuriuscyclus. 
 


